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ABSTRAKT 

 Diplomová práce se zabývá geodetickou činností při rekonstrukci silnice II/471 

Rychvald – Bohumín Záblatí v katastrálním území Rychvald, obec Rychvald, kraj 

Moravskoslezský. Mezi geodetické práce bylo zahrnuto vytýčení nových objektů 

s následným vyhotovením vytyčovací dokumentace a zaměření skutečného provedení 

stavby s vyhotovením potřebné dokumentace skutečného provedení. 

 Tato diplomová práce se soustřeďuje na vytýčení stavebních objektů a zaměření 

skutečného provedení stavby po rekonstrukci silnice pro kolaudační účely. 

Klíčová slova: Vytyčovaní, Zaměření skutečného provedení stavby, Účelová mapa 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the geodetic activities in the reconstruction of the 

road II/471 Rychvald - Bohumín Záblatí in the cadastral Rychvald, Rychvald municipality, 

Moravian-Silesian Region. The new buildings with the subsequent issuing of surveying in 

framing were included among the surveying work and documentation of the actual work 

performed including the preparation of the neceséry design documentation.  

This diploma thesis focuses on the framing of buildings and focuses on the actual 

construction for road reconstruction for final approval purposes. 

Keywords: Setting out, Focus of the actual construction, Purpose map 
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Seznam použitých zkratek 

 

Bpv          Výškový systém Balt po vyrovnání 

S-JTSK     Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

MNČ  Metoda nejmenších čtverců 

k.ú.  Katastrální území 

ČSNS Česká státní nivelační síť 

ČSTS Česká státní trigonometrická síť 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

ČSN Česká státní norma 

ZSPS Zaměření skutečného provedení stavby 

So Stavební objekt 

ppm parts per million 

VÚGTK  Výzkumný ústav, geodetický, topografický a kartografický 
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1  Úvod 

Předmětem diplomové práce budou Geodetické činnosti při rekonstrukci 

komunikace na silnici II/471 Rychvald – Záblatí v  katastrálním území Rychvald, okres 

Karviná v kraji Moravskoslezském. Rekonstruovaná silnice se nachází v severní části 

města a představuje důležitou silniční spojku mezi městy Rychvald a Bohumín. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teoretické 

základy a s nimi spojené souvislosti týkající se zadání práce. Druhá část je zaměřená na 

vlastní geodetickou činnost při rekonstrukci komunikace. 

Do geodetických prací bylo zahrnuto zaměření a následné zpracování 

polohopisného a výškopisného podkladu pro projekt, vytýčení objektů podle projektu a po 

ukončení stavebních prací následné zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení 

dokumentace skutečného provedení stavby. Měření bylo připojeno do souřadnicového 

systému S-JTSK a výškového systému B.p.v.  
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2 Teoretické základy a souvislosti geodetických prací 

spojené s rekonstrukcí komunikace 

 Teoretické znalosti o vybudování vytyčovacích sítí, vytýčení bodů a jejich následné 

kontrole spojené s vyhotovením vytyčovací dokumentace jsou podmínkou pro správnou 

realizaci stavby a dodržení daných požadavků dle předpisu a platných norem.    

2.1 Vytyčovací sítě 

 Vytyčovací síť je soustava pevně stabilizovaných bodů, sloužící pro přenesení 

polohy stavebních objektů z projektu do terénu po celou dobu výstavby. Tvar a přesnost 

vytyčovací sítě se volí podle druhu, složitosti stavby a podle požadované přesnosti 

vytýčení. 

Dělení vytyčovacích sítí z geodetického hlediska dle [10]: 

a) Polohové vytyčovací sítě, které se zpravidla připojují na bodové pole v systému 

JTSK dále dělíme: 

 Podle způsobu připojení: 

1. Připojené na bodové pole ČSTS a ČSNS, 

2. Místní sítě, 

 Podle významu: 

1. Základní vytyčovací síť, 

2. Podrobná vytyčovací síť, 

 Podle tvaru: 

1. Liniové (vytýčení liniových staveb), 

 Vytyčovací osa, 

 Polygonový pořad, 

 Trojúhelníkové řetězce, 

2. Plošné (vytýčení situačně rozlehlých staveb), 

 Pravidelné (pravoúhelníkové) sítě, 

 Nepravidelné, 

b) Výškové vytyčovací sítě, které se budují ve výškovém systému Bpv, výjimečně 

lze použit místní výškový systém. 
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2.1.1  Přesnost vytyčovacích sítí 

 Podle [10] je přesnost polohy bodů vytyčovacích sítí charakterizována směrodatnou 

odchylkou: 

 225,0 yxxy    , (2.1) 

nebo směrodatnou odchylkou rozdílu souřadnic: 

Kdsyx
  ,  ,   (2.2) 

 

- ds  směrodatná odchylka dle druhu stavby 

- K  souřadnicový rozdíl dvou sousedních bodů sítě v hektometrech 

Volí se: 

- ds  = 10 mm (pro objekty spojené mechanizovaným dopravním zařízením), 

- ds  = 15 mm (u objektů přiléhajících k vlečkové trati), 

- ds  = 25 mm (u objektů s dopravou motorovými vozidly). 

2.2  Vytýčení objektů 

 Vytyčování patří mezi hlavní a nejzodpovědnější činnosti v oboru geodézie, 

pomocí kterých se v terénu vyznačují geometrické prvky umožňující výstavbu nebo 

rekonstrukci objektů na daném místě, v předepsaném tvaru a rozměru. V mnoha případech 

jde o rozměrově velké a svými tvary komplikované stavby a s nimi jsou spojené vyšší 

nároky na přesnost. Případným chybám spojeným s měřickou činností lze předejít 

rozborem přesnosti a kontrolním měřením v průběhu stavby. 

2.2.1  Metody vytyčování  

 Podrobné body stavebních objektů lze dle [8] vytýčit: 

a) Polárními souřadnicemi, 

b) Pravoúhlými souřadnicemi, 

c) Protínáním vpřed z úhlů, 

d) Protínáním z délek, 
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e) Průsečíkovým způsobem. 

Ad a) nejvíce oblíbená a používaná metoda v dnešní době totálních stanic. Stačí znát 

vytyčovací prvky, které jsou vodorovný úhel a délka. 

Ad b) metoda náročná na prostor. Použití v přehledném území s malými převýšení. 

Vytyčovací prvky jsou staničení a kolmice. 

Ad c) nutnost měření dvěma teodolity současně. Jde o složitou realizaci, protože se 

figurant navádí ze dvou směrů. 

Ad d) tato metoda je vhodná pro vytyčování blízkých bodů do vzdálenosti jednoho kladu 

pásma. 

Ad e) jde o metodu, která je hojně využívaná při vytyčování pozemních staveb, především 

při opakovaném vytyčení bodů, které budou v průběhu stavby zničeny.  

2.2.2  Přesnosti při vytyčení podrobných bodů 

 Před samotným vytyčením je nutné provést: 

- Zjištění požadavků na přesnost, 

- Určení směrodatných odchylek, 

- Výběr metody vytyčování. 

Kritéria přesnosti vytyčení dle [7] 

Kritériem přesnosti vytyčení jsou vytyčovací odchylky. Překročí – li hodnota 

vytyčovací odchylky předem stanovenou mezní vytyčovací odchylku, považuje se vytýčení 

za nevyhovující a musí být provedeno znovu. Tyto odchylky jsou uvedeny v ČSN 73 

0420-2 avšak některé případy v dané normě uvedeny nejsou a přesnost vytyčení se odvodí 

z tolerance Tx.  

 Mezní vytyčovací odchylka MVX  je dána vztahem: 

,
5

Tx
XMV     (2.3) 

- Tx je tolerance, vymezená mezními hodnotami geometrické veličiny. 
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Pro výběr vytyčovací metody rozhoduje směrodatná odchylka  . 

 Směrodatná odchylka dvojího vytyčení je dána vztahem: 

,
u

XMV
p


     (2.4) 

- MVX   mezní vytyčovací odchylka, 

- u hodnota normované veličiny s normálním rozdělením. 

Hodnota u se volí: 

u = 1,64  - obecně používaná ve stavebnictví 

u = 2 – 3  - dle důležitosti vytyčení a možnosti vyloučení systematických chyb. 

 Podle [9] je přesnost vytyčení charakterizována směrodatnými odchylkami cílových 

parametrů vytyčení. 

Parametry přesnosti 

 Směrodatná odchylka jednoho vytyčení je dána vztahem: 

2 pop  ,              (2.5) 

- p  směrodatná odchylka dvojího vytyčení 

 Směrodatná odchylka délky v mm d , měřené elektronickým dálkoměrem je dána 

vztahem: 

 ,dbad    (2.6) 

- d je měřená délka v km 

- a je součtová konstanta v mm 

- b je násobná konstanta 

 Směrodatná odchylka centrace c  

,22
2

1 ccc                 (2.7) 
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Při centraci  

- optické: c = 0,7 mm 

- tyčí:   c = 1,0 mm 

- olovnicí: c = 2,0 mm 

c  je směrodatná odchylka centrace daná v mm. 

 Celková směrodatná odchylka délky dc  

             (2.8) 

- d  směrodatná odchylka délky 

- c  směrodatná odchylka centrace 

 

 Směrodatnou odchylku vodorovného směru   a zenitového úhlu   najdeme 

v technické dokumentaci přístroje. 

 

 Přesnost vodorovného směru a zenitového úhlu v n skupinách pro měření za 

přívětivých podmínek je dána vztahem: 

,
n

p

n


     (2.9) 

,
n

n






    (2.10) 

 

 Celková směrodatná odchylka směru c  je dána vztahem: 

 
,

2

2

2

d

c
nc


     (2.11) 

- n   směrodatná odchylka vodorovného směru měřeného v n skupinách, 

- c   směrodatná odchylka centrace, 

,22

cddc  
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- d měřená délka v km. 

- ρ přepočtová konstanta 

 Směrodatná odchylka d  bodu určeného trigonometricky je dána vztahem: 

   ,
2

cossin

2
2

222

2

2

22222











R

d
d kdsvcvpHAHP 







   (2.12) 

- HA   směrodatná odchylka výšky bodu A, 

- vp  směrodatná odchylka výšky přístroje, 

- vc  směrodatná odchylka výšky cíle, 

-   směrodatná odchylka zenitového úhlu, 

- d  směrodatná odchylka šikmé délky, 

- k  směrodatná odchylka určení refrakčního koeficientu, 

- s  směrodatná odchylka šikmé délky záměry, 

- d měřená délky v km, 

- R poloměr Země. 

 Směrodatná souřadnicová odchylka xy  bodu vytyčeného polárně je dána vztahem: 

 
,

2
5,0

2

22

22



















d
dxy      (2.13) 

- d  směrodatná odchylka délky, 

-   směrodatná odchylka vodorovného směru, 

- d měřená délka v km, 

- ρ přepočtová konstanta. 

2.2.3  Kontrola vytyčení 

 V geodézii se musí každé vytýčení a měření kontrolovat. Kontrola je součástí 

měření a zahrnuje se do výsledku, kterým je zpravidla průměr. 

Dle [8] se kontrola provádí různými způsoby: 
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a) použitím kontrolních geometrických prvků (oměrnými mírami), 

b) opakovaným vytýčením stejným postupem, za stejných podmínek a přesnosti, 

c) opakovaným vytýčením nezávislým postupem, kdy se mění podmínky a pomůcky, 

d) opakovaným vytýčením nezávislým postupem s vyšší přesnosti. 

Přesnost vytýčení se podle [7] posoudí porovnáním rozdílu mezi prvním a druhým 

vytýčením Δv s mezní vytyčovací odchylkou MvX : 

pMvMv uXv  22  ,  (2.14) 

- Mv  je mezní rozdíl obou vytýčení 

 

2.3  Vytyčovací dokumentace 

 Je dokumentace, která se vyhotovuje při samotném vytýčení a shromažďují se zde 

veškeré údaje potřebné k vytýčení objektů v požadovaném rozměru a tvaru. Vytyčovací 

dokumentace obsahuje pouze jednu část, avšak obsáhlou, kterou je: 

a) Protokol o vytýčení, ve kterém musí být obsaženy toto: 

 Zápis o provedeném vytýčení So, 

 Předmět vytyčování, 

 Vytyčovací podklady, 

 Způsob označení vytyčovací sítě, 

 Způsob stabilizace vytýčených bodů s jednoznačně určenou polohou a 

výškou bodů,  

 Vytyčovací náčrt, který obsahuje obraz vytyčovaného objektu a všechny 

vytyčovací údaje, 

 Způsob odevzdání vytyčovaných bodů, 

 Potvrzení o jejich převzetí pověřenou osobou. 
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2.4  Zaměření skutečného provedení stavby 

 Výstupem ZSPS je účelová mapa. Mapa je zmenšený generalizovaný konvenční 

obraz Země převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů. Účelová 

mapa slouží k zobrazení prvků a objektů na povrchu, pod povrchem a nad povrchem země. 

Tyto prvky jsou doplněny do základní mapy nejčastěji do digitální katastrální mapy. Dané 

mapy vznikají přímým měřením, přepracováním nebo částečným odvozením ze stávající 

mapy. 

 Podle [11] se účelové mapy dělí: 

- Základní účelová mapa, 

- Technická mapa města (TMM), 

- Základní mapa závodu (ZMZ), 

- Základní mapa letiště (ZML), 

- Základní mapa dálnice (ZMD), 

- Jednotná železniční mapa stanic a tratí (JŽMST), 

- Účelová mapa podzemních prostor, 

o Mapy jeskyň a podzemních chodeb s výjimkou dolů, tunelů a objektů 

metra, 

- Ostatní účelové mapy: 

o mapy slouží pro projektové účely, 

o pro provozní potřeby organizací, 

o pro pozemkové úpravy, 

o mapy lesnické a vodohospodářské, 

o geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, 

o mapy sídlišť 

o mapy sloužící pro dokumentaci památkových objektů. 

 

Při zaměření skutečného provedení stavby jsou předmětem měření nově 

vybudované objekty, komunikace, trasy inženýrských síti a jiné, které je potřeba 

geodeticky zdokumentovat pro porovnání s projektem, nebo pro následnou kolaudaci. 
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Součástí stavebního povolení bývá požadavek na zaměření skutečného provedení 

například přípojek inženýrských sítí. V takovém případě je potřeba tyto objekty zaměřit 

před zasypáním. A následně se musí vyhotovit geometrický plán na věcné břemeno. Jako 

podklad pro geometrický plán lze použít ZSPS. 

Zaměření skutečného provedení stavby neboli geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby se vyhotovuje v systémech S-JTSK a Bpv ve 2. nebo 3. třídě 

přesnosti podle směrnic, nebo požadavků objednatele a musí obsahovat: 

 číselné a grafické vyjádření výsledku měření podle skutečného provedení,  

 měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic s výškami, 

  technickou zprávu podle právního předpisu, 

 polohopis s výškopisnými údaji zpravidla v měřítku 1:200, 1:500 nebo 

1:1000.  

 

2.4.1  Dokumentace skutečného provedení stavby 

 Jedním z výsledku zeměměřické činnosti ve výstavbě je vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení stavby. V některých, zákonem daných, případech není potřeba 

vyhotovit geometrický plán, protože stavba podle zákona, není budovou nebo parcelou, 

kterou katastr nemovitostí eviduje. V tom případě se místo geometrického plánu 

vyhotovuje dokumentace skutečného provedení ke kolaudačnímu řízení. 

Podle zákona 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb existují dva druhy dokumentace: 

A. Dokumentace skutečného provedení stavby, která musí obsahovat: 

a) Průvodní zprávu, 

 Identifikační údaje, 

 Údaje o stavbě, 

 Údaje o vlastníkovi, 

 Údaje o zpracovateli dokumentace, 

 Seznam vstupních podkladů, 

 Údaje o území, 
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 Údaje o stavbě, 

b) Souhrnnou technickou zprávu, 

c) Situační výkresy, 

 Koordinační situační výkres, 

 Katastrální situační výkres, 

d) Výkresovou dokumentaci, 

e) Geodetickou část. 

B. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, tak 

se pořídí pouze zjednodušená dokumentace (pasport stavby) a musí 

obsahovat: 

a) Průvodní zprávu, 

 Identifikační údaje, 

 Údaje o stavbě, 

 Údaje o vlastníkovi, 

 Údaje o zpracovateli dokumentace, 

 Seznam vstupních údajů 

 Údaje o stavbě 

b) Souhrnná technická zpráva, 

c) Zjednodušený situační výkres, 

d) Zjednodušená výkresová dokumentace. 

Dokumentace skutečného provedení nebo pasport stavby vždy musí obsahovat všechny 

výše zmíněné části a rozsah jednotlivých části musí odpovídat druhu a významu stavby, 

jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu životního prostředí 

a době trvání stavby. 

 

2.4.2  Kontrolní měření 

 Podle [16] se posuzuje dosažená přesnost v určení souřadnic nově určovaného nebo 

ověření souřadnic stávajícího podrobného bodu polohopisu pomocí: 
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a. Oměrných měr nebo kontrolního měření délek přímých spojnic jiných vybraných 

dvojic podrobných bodů a jejich porovnání s délkami, vypočtenými ze souřadnic 

nebo,  

b. Nezávislého kontrolního určení souřadnic podrobného bodu polohopisu a jejich 

porovnání s prvotně určenými souřadnicemi. 

Při postupu podle bodu písm. a) se přesnost považuje za vyhovující, když rozdíl kontrolně 

měřené délky a délky vypočtené ze souřadnic je menší než mezní rozdíl du , který se stanoví 

dvojnásobkem základní střední chyby délky dm , přičemž základní střední chyba délky dm  

se stanoví podle výrazu 2.15. V případě souboru obsahujícího více než 20 rozdílů délek 

mezi nově určovanými body musí být současně nejméně 60 % těchto rozdílů menších, než 

je hodnota základní střední chyby délky dm .  















20

12

d

d
kmd       (2.15) 

  d je větší z porovnávaných délek v metrech 

  k se vypočte jako 2  násobek základní střední souřadnicové chyby 

stanovené podle kódu kvality bodu s nižší přesností. 

 

Při posouzení dosažené přesnosti souřadnic nově určovaného podrobného bodu polohopisu 

postupem podle bodu písm. b) se přesnost považuje za vyhovující, když: 

 výběrová střední souřadnicová chyba vypočtená metodou nejmenších čtverců, 

nebo, 

 výběrová střední souřadnicová chyba vypočtená z dvojice měření 

je menší než mezní souřadnicová chyba xyu , která se stanoví dvojnásobkem základní 

střední souřadnicové chyby xym . V případě souboru obsahujícího více než 20 nově 

určovaných podrobných bodů polohopisu musí být současně nejméně 40 % výběrových 

středních souřadnicových chyb menších, než je hodnota základní střední souřadnicové 

chyby xym . 
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3 Vlastní práce při rekonstrukci komunikace 

 Následující kapitoly budou zaměřeny na popis území, použité vybavení a vlastní 

práce, které byl potřebné pro rekonstrukci výše zmíněné komunikace. Jedná se o: 

a) Popis zájmového území, 

b) Rekognoskace terénu, 

c) Použité vybavení, 

d) Vybudování vytyčovací sítě, 

e) Vytýčení objektů na podkladě projektu, 

f) Vytyčovací dokumentace, 

g) Zaměření skutečného provedení stavby 

h) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení. 

   

3.1 Popis zájmového území 

Město Rychvald se stalo městem až v roce 1985, ale historie je velmi bohatá. První 

písemné zmínky pochází z roku 1305, kdy polská dynastie Piastovců vyčlenila samostatné 

Těšínské knížectví, jehož součástí byl i Rychvald. Mezi nejstarší stavby tohoto města patří 

zámek, který nechal v 16. století postavit Bernard Barský z Baště a katolický kostel sv. 

Anny.  

Rekonstruovaná silnice druhé třídy, která je předmětem této práce, se nachází 

v severní části města Rychvald v Moravskoslezském kraji. Jedná se o ulici Bohumínská od 

křižovatky s ulicí Orlovskou po křižovatku s ulicí Rychvaldskou v délce 1,838 km, viz 

Obrázek 1. 

V roce 2011 získala tato komunikace anticenu „Nejhorší díra v Česku“ za stav 

silnice, když uspěla v konkurenci téměř 500 nejhorších cest v celé republice a získala 

téměř 10 tisíc hlasů.  
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Součástí stavby je rekonstrukce a modernizace výše zmíněné silnice, pomocí níž 

došlo ke snížení místy až o jeden metr a rozšíření tělesa komunikace z původních 

nevyhovujících hodnot, které se pohybovaly v rozmezí kolem šesti metrů. Na začátku 

komunikace směrem z Rychvaldu do Bohumína byla úrovňová křižovatka nahrazena 

křižovatkou okružní a podél komunikace byl vybudován chodník včetně dílčích sjezdů 

k rodinným domům.  

 

 

Obrázek 1 Popis lokality 
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3.2  Rekognoskace terénu 

 Rekognoskaci terénu je nutno provést před započetím veškerých stavebních a 

geodetických prací. Samotná rekognoskace spočívá ve zjištění stavu a skutečností na 

místě, kde se mají konat geodetické práce. Zjišťuje se rozmístění bodů bodového pole, tvar 

terénu a svažitost. Na samotném místě rekonstrukce bylo zjištěno, že se jedná o 

komunikaci s mírným sklonem s hustou zástavbou v její blízkosti. Po zjištění těchto 

informací bylo potřeba dohledat v okolí body polohového bodového pole a výškového 

bodového pole, přičemž bylo zjištěno, že se v okolí nachází dostatečné množství 

polohových a výškových bodů. Údaje o bodech byly získány z [13].  

V terénu se podařilo nalézt všechny požadované body podrobného polohového 

bodového pole, které byly signalizovány převážně na rozích budov a výškové body byly 

stabilizovány nivelačními značkami.  

3.3  Použité vybavení 

 Pro veškeré měřické práce v tomto případě se jednalo hlavně o vytýčení a zaměření 

skutečného provedení stavby byla použita totální stanice Topcon  GTS-723, viz Obrázek 2. 

Další technické parametry přístroje se nachází viz Tabulka 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2 Přístroj Topcon GTS - 723 
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Totální stanice je vybavena technologií absolutního čtení úhlu nepožadující 

počáteční indexaci kruhů. Tato jednotka je vybavena kompenzátorem pro korekce osových 

chyb (indexová, kolimační a náklon svislé osy). Standardní součástí vybavení je optická 

olovnice. 

 

 
Tabulka 1 Technické parametry Topcon GTS-723 

Úhlová přesnost 1,0 mgon 

Automatické ostření  

Vytyčovací světla Ano 

Zvětšení dalekohledu 30 x 

Průměr objektivu 45 mm 

Olovnice Optická / laserová 

Paměťová karta Ano 

Sběr dat 4500 bodů 

Možnost vytvoření zakázek 15 

Přesnost délek 2 mm + 2 ppm 

Rychlost měření délek 0,4 s 

Dosah 3000 m 

Výdrž baterie 
Měření úhlů ± 9 hodin 

Měření úhlů i délek ± 7,5 hodin 

Rozměry  

Šířka 245 mm 

Výška 343 mm 

Délka 219 mm 

Váha 6,2 kg 

Vodotěsnost ano 

Provozní teplota -20°C až +50°C 

Display Dotykový LCD 

Klávesnice 
Alfanumerická + funkční klávesy + tlačítko 

na vypnutí 

 

3.4  Vybudování vytyčovací sítě 

 Síť byla vybudována firmou GEO 2010, která sloužila pro zaměření pro projekt a 

zhotovitelem stavby byla přebrána pro vytyčovací účely. Jedná se o síť měřických bodů 
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označenou čísly 6001 – 6019, ukázka vytyčovací sítě se nachází na Obrázku 3. Body 

měřické sítě jsou zaměřeny oboustranně připojeným a jednostranně orientovaným 

polygonovým pořadem a rajóny. Zaměřené body jsou určeny v systémech JTSK a Bpv. 

Schéma vytyčovací sítě je uvedeno viz Příloha č. 8.1 ve formátu dwg. V daném případě 

pro veškeré vytýčení byla použita liniová vytyčovací síť, kdy se jednalo o polygonový 

pořad.  

 

 

Obrázek 3 Ukázka ze schématu vytyčovací sítě 

 

 Přesnost vytyčovací sítě 

 Charakteristika přesnosti určení souřadnic x a y bodů vytyčovací sítě je dána 

základní střední souřadnicovou chybou     , která je vyjádřena vztahem: 

 
,

2

22

,

yx

yx

mm
m


             (3.1) 

- xm , ym  jsou základní střední chyby určení souřadnic x, y 
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Mezní souřadnicová chyba      se stanoví jako dvojnásobek základní střední 

souřadnicové chyby     . 

Přesnost určení výšky H je dána základní střední výškovou chybou  Hm . Výšky 

podrobných bodů v jedné třídě přesnosti musí být určeny tak, aby Hm  nepřekročila 

kritérium Hu .  

Úhlová mezní odchylka v uzávěru polygonového pořadu se vypočítá: 

 

      (3.2) 

 

   mgon489321100
2/1
  

- n počet bodů včetně bodů připojovacích 

 

Polohová mezní odchylka v uzávěru polygonového pořadu se vypočítá: 

 

            (3.3) 

 

 

   m267.004.02067005.0
2/1

  

 

- s  součet délek stran polygonového pořadu 

 

Polohové připojení měřické sítě proběhlo na začátku na zhušťovací bod s číslem 

2710-248 a na konci na bod PBPP s číslem 1079, viz Příloha č. 4.1. Síť měřických bodů 

byla vyrovnána transformací MNČ na identické (připojovací body).  

Polohová přesnost měřických bodů – střední souřadnicová chyba je             

(třída přesnosti 3.). Body byly stabilizovány nastřelovacími hřeby.  

 Výškové připojení měřické sítě proběhlo na nivelační body číslo 8, 8.1, 13.1 a 11.1, 

které patří do nivelačního pořadu Ge12 viz Příloha č. 4.2. Výšky bodů byly určeny 

  2/1
3100  n

  04.0005.0
2/1
 s
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trigonometricky a výšková přesnost určovaných bodů je dána střední chybou v určení 

výšky           . (třída přesnosti 1.) 

 

 
Tabulka 2 Seznam souřadnic bodů měřické sítě 

SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK BODŮ MĚŘICKÉ SÍTĚ 

číslo bodu Y[m] X[m] h[m] Popis stabilizace 

6001 462913.81 106913.37 248.04 Nastřelovací hřeb 

6002 462969.41 1096913.58 247.82 Nastřelovací hřeb 

6003 462961.34 1097026.38 248.25 Nastřelovací hřeb 

6004 463005.49 1097123.04 248.11 Nastřelovací hřeb 

6005 463075.66 1097278.46 247.94 Nastřelovací hřeb 

6006 463121.93 1097366.84 247.79 Nastřelovací hřeb 

6007 463151.23 1097446.91 247.23 Nastřelovací hřeb 

6008 463192.81 1097535.58 247.53 Nastřelovací hřeb 

6009 463242.04 1097635.35 247.24 Nastřelovací hřeb 

6010 463280.62 1097752.76 246.19 Nastřelovací hřeb 

6011 463320.68 1097857.31 245.48 Nastřelovací hřeb 

6012 463348.88 1097922.71 244.9 Nastřelovací hřeb 

6013 463448.91 1098045.83 242.68 Nastřelovací hřeb 

6014 463539.58 1098145.14 242.33 Nastřelovací hřeb 

6015 463635.85 1098262.29 242.25 Nastřelovací hřeb 

6016 463759.06 1098415.21 241.05 Nastřelovací hřeb 

6017 463824.38 1098555.4 235.38 Nastřelovací hřeb 

6018 463856.7 1098582.99 232.76 Nastřelovací hřeb 

6019 463784.38 1098596.00 234.5 Nastřelovací hřeb 

 

Geodetické údaje o nově vybudovaných bodech jsou uvedeny viz Tabulka 2 a dále viz 

Příloha č. 4.3 str.1 – 7. 

3.5  Vytyčení objektů na podkladě projektu 

 Vytyčovací práce patří mezi nejdůležitější geodetickou činnost na stavbě a 

probíhají po celou dobu výstavby. Vytyčovací práce probíhají s přihlédnutím na aktuální 

fázi výstavby.  
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3.5.1  Rozbor přesnosti před měřením 

 Při polohovém vytýčení podrobných bodů ve vzdálenosti 20 až 50 m je mezní 

vytyčovací souřadnicová odchylka CHB  20 mm. Charakteristické body určují polohu, 

tvar a rozměr stavby.  

V ČSN 73 0420-2 byla uvedena: 

 Mezní vytyčovací odchylka pro polohové vytyčení podrobných bodů 

mm
MvX 15  

 Mezní vytyčovací odchylka pro výškové vytyčení podrobných bodů 

mm
MhX 4  

Polohové vytyčení podrobných bodů 

K dispozici byla totální stanice Topcon GTS-723 s úhlovou přesností 1.0 mgon a 

ppmmm 22   s přesností pro měření délek. Provedl se rozbor přesnosti pro zjištění, zda 

daný stroj vyhovuje mezní vytyčovací odchylce při použité polární metodě. Jako součinitel 

byl z důvodu snadné kontroly vytýčení zvolen u = 2. 

 Požadovaná mezní vytyčovací odchylka 
MvpX  

  

 

 

 Směrodatná odchylka dvojího vytyčení ( p ) je dána vztahem (2.4) 

    

 

 

 Směrodatná odchylka jednoho vytyčení ( po ) je dána dle vztahu (2.5) 

 

 

 

m
MvpX

31015  

m
u

MvX

p

3105,7
2

15 




mppo

4106,1025,72 
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a) Vytyčované podrobné body do vzdálenosti 100m 

 

 Směrodatná odchylka délky ( d ) je vypočtena dle (2.6) 

    mdbad

410221,022   

 

 Směrodatná odchylka centrace ( c ) je dána (2.7) 

mccc

4222

2

2

1 10120,17,0    

 

 Celková směrodatná odchylka délky ( dc ) je dána (2.8) 

mcddc

42222 10252,12,2    

 

 Směrodatná odchylka vodorovného směru ( n ) je vypočtena dle (2.9) 

gon
n

n 001,0
1

001,0







  

 

 Celková směrodatná odchylka vodorovného směru ( c ) je dána vztahem (2.10) 

gon
d

c

nc 0013,0
100

200
0012,0

001,0
)(

2

2

2

2

2

2 

















   

 Směrodatná souřadnicová odchylka bodu určeného polárně ( xy ) je dána (2.13) 

   
m

dc

dcxy

4

2

22
2

2

22

2 1027
200

1000013,02
0025,05,0

2
5,0 











































 











 

 

Z uvedených výsledků vyplývá, že požadovaná směrodatná odchylka vytyčení je 

větší než směrodatná odchylka metody vypočtená rozborem přesnosti.  
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b) Vytyčované podrobné body do minimální vzdálenosti 5 m. 

 
gon

d

c

nc 0153,0
5

200
0012,0

001,0
2

2

2

2

2

2 

















   

 

 
mxy

4

2

22
2 1021

200

50153,02
0025,05,0 



































  

Požadovaná mezní vytyčovací odchylka je větší než mezní vytyčovací odchylka 

metody vypočtená z rozboru přesnosti. A z toho vyplývá, že totální stanice Topcon 

s navrženou polární metodou pro vytyčení vyhovuje požadované přesnosti, a to na 

vzdálenost 5 až 100 metrů. 

3.5.2  Vytyčování 

 Samotnému vytyčování předcházelo vyhotovení vytyčovacích výkresů z důvodu 

dodání projektové dokumentace v souboru dwg. Jednalo se o vytyčovací výkres prostorové 

polohy objektů, s jehož pomocí byla vytyčena hlavní polohová čára, hlavní osy a hlavní 

body trasy pozemní komunikace. U podrobného vytyčovacího výkresu vycházíme z bodů 

hlavní polohové čáry. Jednalo se o směrové a výškové řešení komunikace. Z daného 

podrobného vytyčovacího výkresu, byl vytýčen například tvar, rozměr a poloha 

konstrukčních části. 

Na veškeré vytyčovací práce byla použita polární metoda. Postup prací při 

samotném vytyčování byl následující 

- vytyčení dočasného záboru, 

- kanalizace, 

- pláně, 

- silničních a chodníkových obrubníků. 

Vytýčení dočasného záboru 
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Vytýčení dočasného záboru patří mezi první práce, které je nutno udělat před 

započetím veškerých stavebních prací. V tomto případě se jednalo pouze o polohové 

vytyčení. Body byly stabilizovány dřevěnými kolíky a byly označeny DZ, tzn. dočasný 

zábor. 

 Zábory lze dělit podle toho, zda se jedná o trvalý zábor, dočasný zábor do 1 roku a 

dočasný zábor nad 1 rok. 

Trvalý zábor - pozemek, který je stavbou dotčen trvale a je nutné ho vykoupit do 

majetku města.      

Dočasný zábor do 1 roku – pozemek je stavbou dotčen pouze dočasně zpravidla za 

účelem uložení sítí. Pro tento druh záboru je nutné uzavřít nájemní 

smlouvu, v případě uložení sítí i smlouvu smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene, kdy konečná smlouva o zřízení věcného břemene 

bude uzavřena až po konečném zaměření a kolaudaci stavby. 

Dočasný zábor nad 1 rok - pozemek, který je stavbou dotčen pouze dočasně, 

zpravidla za účelem používání při realizaci stavby – manipulační 

pruhy apod. Pro tento druh záboru je nutné uzavřít nájemní smlouvu. 

Ale i tento pozemek může být dotčen uložením sítí. V tomto případě 

se postupuje stejně jako u dočasného záboru do jednoho roku.  

Vytýčení kanalizace 

 Kanalizace byla vytyčována mezi prvními sítěmi z důvodu, že je nutno provést 

výkopové práce a usazení kanalizačních šachtic před začátkem rekonstrukce cesty. Byly 

vytyčeny středy jednotlivých šachtic. Body byly stabilizovány dřevěnými kolíky s číslem 

šachtice a výškou poklopu. 

Vytyčení pláně 

 Pláň tvoří hrubé kamenivo, které se nasypává do určité výšky. Vytyčení pláně 

probíhalo po fázích z důvodu nesouměrnosti postupu stavby a z důvodu technologických 

přestávek (například sanace špatné vrstvy zeminy) na určitých místech. Vytyčování pláně 

probíhalo před budováním, během i po vyhotovení kvůli kontrole. S plání se zároveň 
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vytyčovala i pata svahu. Stabilizace vytyčovaných bodů pláně byla provedena ocelovými 

roxory, na které byla nanášena výška izolační páskou od vrchu roxoru. 

Vytyčení obrubníků a silničních obrubníků okružní křižovatky 

 Obrubníky bylo nutno vytýčit po deseti metrech v přímých úsecích a v mírně 

zakřivených po pěti metrech. Spolu s těmito body byly vytyčeny i další body. Jednalo se o 

lomové body při vjezdech na parcely a o přechody pro chodce, kde se měnila výška 

obrubníku z přímé výšky na sníženou. Body byly stabilizovány roxory s výškou 

vyznačenou páskou, podle které si při realizaci natáhne provázek, a do dané výšky se 

umisťují obrubníky.  

 Vytyčení silničních obrubníků probíhalo do druhé vrstvy asfaltu do takzvané ložné 

vrstvy. Vytyčovaly se lomové body a stabilizovaly se nastřelovacími hřeby. 

 

Obrázek 4 Vytyčené body obrub s výškou 

 

3.5.3  Kontrola vytyčení 

 Kontrola vytyčených bodů probíhala v průběhu samotného vytyčování a to pomocí 

opakovaného vytyčení se stejným postupem s použitím stejných pomůcek. Postupovalo se 

tak, že se daný bod vytýčil, na určené místo se nabil ocelový roxoru a následně byl bod 

opakovaně vytyčen. Dosažená přesnost vytyčení se posoudila porovnáním rozdílu mezi 

prvním a druhým vytyčením s mezní vytyčovací odchylkou dle vztahu (3.2). Ukázka 

kontroly vytyčení se nachází v Tabulce 3.  Celá kontrola je uvedena viz Příloha 12, 13 a 

14. 
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Tabulka 3 Ukázka výsledku kontrolního vytyčení 

STANI

ČENÍ

Č.B. 

VLEVO-

vozovka

VZD. 

OD 

OSY

Y X Z Č.B. 

VLEVO-

vozovka

Y X Δy 

(mm)

Δx 

(mm)

Δp (mm)

0.04000 1004061 -4.00 463821.481 1098531.162 235.995 1004061 463821.482 1098531.167 -0.001 -0.005 0.005

0.06000 1006061 -4.00 463812.998 1098512.651 236.975 1006061 463812.998 1098512.655 0.000 -0.004 0.004

0.08000 1008061 -4.00 463803.893 1098494.844 237.944 1008061 463803.899 1098494.846 -0.006 -0.002 0.006

0.10000 1010061 -4.00 463794.787 1098477.036 238.782 1010061 463794.788 1098477.041 -0.001 -0.005 0.005

0.12000 1012061 -4.00 463785.622 1098459.203 239.460 1012061 463785.626 1098459.206 -0.004 -0.003 0.005

0.14000 1014061 -4.00 463775.859 1098441.566 239.978 1014061 463775.864 1098441.569 -0.005 -0.003 0.006

0.16000 1016061 -4.00 463765.399 1098424.333 240.336 1016061 463765.404 1098424.337 -0.005 -0.004 0.006

0.18000 1018061 -4.02 463754.271 1098407.523 240.335 1018061 463754.273 1098407.526 -0.002 -0.003 0.004

0.20000 1020061 -4.00 463742.454 1098391.191 240.665 1020061 463742.456 1098391.196 -0.002 -0.005 0.005

0.22000 1022061 -4.00 463730.007 1098375.335 240.795 1022061 463730.009 1098375.337 -0.002 -0.002 0.003

0.24000 1024061 -4.00 463717.204 1098359.925 240.862 1024061 463717.204 1098359.928 0.000 -0.003 0.003

0.26000 1026061 -4.00 463704.409 1098344.553 240.912 1026061 463704.412 1098344.558 -0.003 -0.005 0.006

0.28000 1028061 -4.00 463691.614 1098329.182 240.984 1028061 463691.619 1098329.184 -0.005 -0.002 0.006

0.30000 1030061 -4.00 463678.819 1098313.810 241.114 1030061 463678.822 1098313.814 -0.003 -0.004 0.006

0.32000 1032061 -4.00 463666.024 1098298.439 241.244 1032061 463666.029 1098298.442 -0.005 -0.003 0.006

0.34000 1034061 -4.00 463653.237 1098283.066 241.374 1034061 463653.240 1098283.071 -0.003 -0.005 0.006

0.36000 1036061 -4.00 463640.481 1098267.672 241.488 1036061 463640.482 1098267.673 -0.001 -0.001 0.002

0.38000 1038061 -4.00 463627.756 1098252.253 241.574 1038061 463627.757 1098252.254 -0.001 -0.001 0.001

0.40000 1040061 -4.00 463615.062 1098236.809 241.632 1040061 463615.066 1098236.812 -0.004 -0.003 0.005

0.42000 1042061 -4.00 463602.396 1098221.337 241.660 1042061 463602.399 1098221.337 -0.003 0.000 0.003

0.44000 1044061 -4.00 463589.736 1098205.854 241.660 1044061 463589.740 1098205.854 -0.004 0.000 0.004

0.46000 1046061 -4.00 463577.076 1098190.371 241.632 1046061 463577.081 1098190.375 -0.005 -0.004 0.006

0.48000 1048061 -4.00 463564.416 1098174.888 241.578 1048061 463564.421 1098174.894 -0.005 -0.006 0.008

0.50000 1050061 -4.00 463551.756 1098159.405 241.541 1050061 463551.756 1098159.408 0.000 -0.003 0.003

0.52000 1052061 -4.00 463539.082 1098143.925 241.533 1052061 463539.088 1098143.929 -0.006 -0.004 0.007

0.54000 1054061 -4.00 463526.375 1098128.470 241.555 1054061 463526.380 1098128.473 -0.005 -0.003 0.006

Projektované souřadnice Měřené souřadnice Rozdíly

 

 

3.5.4  Rozbor přesnosti po měření 

 Tento rozbor se provádí pro zjištění, zda bylo dosaženo požadované přesnosti při 

měření, která se posuzuje porovnáním rozdílu mezi prvním a druhým vytyčením Δv a 

mezní vytyčovací odchylkou 
MvX . 

 pMvX uv
Mv

 22   (3.2) 

- Mv  je mezní rozdíl obou vytyčení. 
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Podle výrazu (3.2) je: 

 

mmvv 305,72230152   

,21 vvv   

- 1v  a 2v  jsou první a druhé vytyčení. 

Výsledek lze považovat za vyhovující, pokud se splní podmínka 
MvXv 2 . Největší 

rozdíl mezi projektovanými body a skutečným stavem byl 10mm. Daná podmínka byla 

splněna při všech vytyčovacích pracích. Kontrola vytyčení je uvedena viz Příloha 12 – 14. 

 

 

3.6  Vytyčovací dokumentace 

 Z důvodu, že se jednalo o rekonstrukci dlouhého úseku silnice, tak byla vytyčovací 

dokumentace vyhotovena pro každý se stavbyvedoucím předem domluvený úsek. Jednalo 

se převážně o vytyčení bodů nivelety, kanalizace, charakteristických bodů silnice, 

silničních a chodníkových obrub. 

 Vytyčovací dokumentace obsahuje protokol o vytyčení, který se dělí na dvě části a 

to grafickou a textovou.  

V textové části se nachází zápis o provedeném vytýčení, co bylo obsahem vytyčení, 

informace o objednateli a názvu zakázky, podklad pro vytyčení, způsob označení 

vytyčovací sítě, způsob stabilizace vytyčených bodů s určenou polohou a výškou, 

vyhotovitel a místo pro ověření úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. 

Grafická část byla tvořena předmětem vytyčení, kótami, čísly bodů, 

souřadnicovými křížky, severkou a podkladem. Jako podklad posloužila projektová 
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dokumentace a měřítko bylo voleno podle potřeby a vhodnosti zobrazení veškerých 

náležitostí vytyčení. 

Vytyčovací dokumentace byla vyhotovena v grafickém a početním softwaru 

AutoCad.  

Protože se jednalo o velmi rozsáhlé území rekonstrukce a byla by potřeba častého 

zhotovování vytyčovací dokumentace i pro velmi málo bodů, tak z tohoto důvodu, 

zhotovitel stavby nevyžadoval vyhotovení vytyčovacího protokolu a dalších náležitostí 

vytyčovací dokumentace, a proto se v příloze této DP nenachází.  
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4  Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby 

 Samotné zaměření nebylo provedeno najednou po skončení rekonstrukce, ale 

probíhalo na dvě části po ukončení každé z nich. Měření probíhalo pomocí polární metody 

z volných stanovisek s orientací minimálně na dva body měřické sítě určené ze 

zhušťovacího bodu pomocí polygonového pořadu, viz Kapitola 3.4. Délka byla měřena 

šikmá. 

 Při zaměření skutečného provedení na objektech So 01 a So 02 byly měřeny 

zámková dlažba, obruba, kostka pod obrubou, živice, kanalizační šachtice, silniční vpustě, 

lampy veřejného osvětlení viditelné povrchové znaky inženýrských sítí a další. 

Podpovrchové znaky inženýrských sítí musely být zaměřeny před zasypáním zvlášť.  

 Po návratu z terénu byla data ze záznamníků totální stanice importována na 

paměťovou kartu a následně převedena do počítače. Jelikož byla pro ZSPS použita metoda 

volného stanoviska, tak byla nutnost v programu Groma provést výpočet souřadnic 

měřených bodů. Nejdříve bylo nutno spočítat volné stanovisko. Následně se nastavilo 

vypočtené stanovisko a orientace a pomocí příkazu polární metoda dávkou byl proveden 

výpočet souřadnic bodů. Vypočtené souřadnice bylo nutno převést do formátu TXT a z něj 

do DXF z důvodu otevření v programu AutoCad, ve kterém byl následně vyhotoven 

situační plán (Příloha č. 2), který obsahuje polohopis a výškopis. V závislosti na 

dostatečném zobrazení stavby bylo použito měřítko M 1:500. Následně byl proveden 

export seznamu souřadnic s popisem bodů Příloha č. 1.1 a vyhotovení předávacího 

protokolu Příloha č. 1.  

 

4.1  Kontrolní měření 

Kontrola měření probíhala v průběhu samotného zaměření skutečného provedení 

stavby, kde se zjišťovalo, zda bylo dosaženo požadované přesnosti. Jelikož je výsledkem 

účelová mapa, tak přesnost kontrolně měřených bodů, by neměla překročit základní střední 

souřadnicovou chybu xym , která odpovídá kódu kvality 3, což je 14 cm. Samotná kontrola 
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byla prováděna oměrnými mírami pomocí pásma na charakteristických bodech, kterými 

v daném případě byly kanalizační šachtice, silniční vpustě a veřejné osvětlení. Po 

převedení souřadnic do formátu TXT byly vybrány body, mezi kterými se provádělo 

kontrolní měření, a následně se vyhotovila tabulka, kde se nachází vypočtená délka ze 

souřadnic porovnaná s délkou určenou oměrnými mírami, viz Tabulka 4. Největší rozdíl v 

délce mezi skutečným stavem zjištěným oměrnými mírami a délkou určenou 

z projektovaných souřadnic byl 0,05 m. Všechny body splňují parametr polohové odchylky 

pro třídu přesnosti 3. Celá kontrola je uvedena viz Příloha 15. 

Tabulka 4 Ukázka výsledku kontrolního měření 

Y X Δ y  Δ x

Délka ze 

souřadnic 

[m]

Délka 

změřená 

oměrnými 

[m]

Rozdíl [m]

šachtice 463814.682 1098539.816

šachtice 463793.917 1098495.065

šachtice 463786.31 1098459.27

šachtice 463772.674 1098453.739

šachtice 463772.674 1098453.739

šachtice 463753.208 1098421.769

šachtice 463753.208 1098421.769

šachtice 463748.443 1098413.957

19.466 31.97 37.43 37.44 0.01

4.765 7.812 9.15 9.12 -0.03

20.765 44.751 49.33 49.39 0.05

13.636 5.531 14.72 14.74 0.02
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4.2  Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 

 Kompletace dokumentace skutečného provedení stavby byla poslední fázi 

geodetických činností. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby byla 

vypracována a popsána v předchozí Kapitole 4. Tak již bylo potřeba vypracovat pouze 

průvodní zprávu a vyhotovit katastrální situační výkres Příloha č. 3.1 – 3.5, kde se 

vyznačuje nová stavba ve stávajícím výkrese v měřítku dané katastrální mapy, viz Obrázek 

6. Jako podklad pro soutisk byla použita digitální katastrální mapa v měřítku M 1:1000 

Obrázek 5 Ukázka situačního plánu 
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Obrázek 6 Ukázka soutisku s katastrální mapou 
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5  Závěr  

 Úkolem předložené diplomové práce bylo popsat průběh geodetických činností od 

začátku realizace až po dokončení. Jednalo se o rekognoskaci terénu, vytvoření vytyčovací 

sítě a hlavně šlo o vytyčení objektů a následné zaměření skutečného provedení po 

ukončení rekonstrukce silnice II/471 Rychvald – Bohumín Záblatí v katastrálním území 

Rychvald. Investorem stavby byl Moravskoslezský kraj a stavbu realizovala firma 

EUROVIA CS, a.s. Každé vytyčení bylo prováděno s dodržením požadavků na přesnost 

podle ČSN, převzato stavbyvedoucím, řádně zapsáno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřickým inženýrem.  

Výsledkem předložené diplomové práce je dokumentace skutečného provedení 

stavby, která je úředně ověřena a obsahuje všechny náležitosti podle zákona 183/2006 Sb. 

Tato dokumentace je výsledkem provedených prací a slouží objednavateli pro kolaudační 

řízení. Ukázka zrekonstruované silnice je zobrazena viz Obrázek 7. 

 

Obrázek 7 Ukázka zrekonstruované cesty 
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